Kallelse/föredragningslista
Ånge Energi AB
2021-05-14

Tid: kl. 11:00-12:00
Plats: Distans via Teams
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Ordförande
Matts Karlsson (S)
Ledamöter
Jenny Ahlström (S), vice ordförande
Mikael Granlund (S)
Stefan Åsén (V)
Mai Karlsson (VF)
Dennis Elvén (SD)
Anna-Carin Lögdahl (M)
Ersättare
Veronica Molin (S)
Sven Sandelius (S)
Lars-Olof Larsson (VF)
Övriga

Sid 1 av 53

Kallelse/föredragningslista
Ånge Energi AB
2021-05-14

1.

Mötets genomförande (ÅE 21/10)
Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19
rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera
smittspridning vidtas.
Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på
plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns
möjlighet för medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande
avgör om detta är möjligt”.
Förslag till beslut

Styrelsen beslutar att sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.
2.

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)
Sammanfattning

Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom
KPMG granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget
ingick i revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss
risk för att politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom
eller henne (jäv).
Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämndsoch styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.
Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte
delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte
någon annan kan vidta utan att det blir förseningar.
Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller
någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta
eller skada för mig själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för
någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet
till min opartiskhet i ärendet.
Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det
till känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är
beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar
3.

Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)
Sammanfattning

Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 5 mars 2021 vid dagens
sammanträde.
Sid 2 av 53
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Beslutsunderlag


4.

Mötesprotokoll 2021-03-05

Ekonomirapport (ÅE 21/3)

Fredrik Gunnarsson,
ekonom

Sammanfattning

Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om ekonomin för koncernen.
5.

Tertial 1 2021 (ÅE 21/17)
Sammanfattning

Joakim Persson, vd redogör Tertial 1 2021 gällande Ånge Energi AB vid dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag


6.

Tertial 1ÅE

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB
(ÅE 21/14)
Sammanfattning

Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens
sammanträde.
Tidigare beslut:
Ånge Energi 2021-03-05 § 6 - Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i
uppdrag att lämna förslag till Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 14 maj
2021.
Beslutsunderlag



7.

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 - Nuvarande
FÖRSLAG Arbetsordning Ånge Energi AB

Revisionsrapport – Grundläggande granskning (ÅE
21/20)
Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört grundläggande
granskning för att bedöma hur styrelsen har skapat förutsättningar för tillräcklig
styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
Det rekommenderas att styrelsen:
* förstärka styrningen genom tydliga mål kopplade till ägardirektivet och genom att
löpande följa upp målen och vidta mål uppfyllande åtgärder om avvikelser
konstateras,
* utveckla riskanalys och uppföljning av intern kontroll för att säkerställa att den
interna kontrollen är tillräcklig för att hantera de risker som finns i bolaget,
* ytterligare se över avstämningarna avseende anläggningstillgångar och
dokumentera resultatanalyser av väsentliga resultatposter.
Svar önskas senast den 23 augusti 2021.
Beslutsunderlag




Revisionsrapport - Grundläggande granskning
Svar till revisionen
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Kallelse/föredragningslista
Ånge Energi AB
2021-05-14

8.

Rapport från vd (ÅE 21/4)
Sammanfattning

Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande:
Vi börjar under sommaren att ansluta fastigheten där Komatsu forest AB har sin
verkstad till fjärrvärmenätet i Fränsta.
Vi har börjat att se över en ny panna till värmeverket i Fränsta, det blir troligast en
mindre i anslutning till den äldre pannan. Det gör för att kunna använda den nya
mindre pannan på sommaren och den äldre pannan tillsammans med den äldre på
vinter.
Vi har kund i Ånge som inte betalar sina fakturor och det har varit ett problem under
en längre tid. Tyvärr har vi inget annat alternativ en att stänga fjärrvärmen.

9.

Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)
Sammanfattning

Ärendelogg för Ånge Energi AB diskuteras på dagens styrelsemöte.
10.

Övriga frågor (ÅE 21/6)
Sammanfattning

Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets
verksamhet.
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Föregående mötesprotokoll
3
ÅE 21/2

Sid 5 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum
2021-03-05
Ånge Energi AB
Plats och tid

Distans via Teams kl. 14:00-15:00

Beslutande ledamöter

Matts Karlsson (S) (ordförande)
Jenny Ahlström (S) (vice ordförande)
Mikael Granlund (S)
Maj Karlsson (VF)
Anna-Carin Lögdahl (M)
Veronica Molin (S) ersätter Dennis Elvén (SD)
Sven Sandelius (S) ersätter Stefan Åsén (V)

Övriga närvarande

Joakim Persson, vd
Inga Westerlund, sekreterare
Olof Bäckman, nämndsekreterare §§4-6
Fredrik Gunnarsson, ekonom
Agneta Frenell, arbetstagarrepresentant
Peter Fredriksson, arbetstagarrepresentant
Maria Engström, systemförvaltare §9

Utses att justera

Mai Karlsson

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor 2021-03-15 13:00

Protokollet omfattar

§§1-13

Underskrifter

Sekreterare

…………………………
Inga Westerlund

Ordförande

………………………… …………………………
Matts Karlsson

Justerande

………………………… …………………………
Mai Karlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Ånge Energi AB

Sammanträdesdatum 2021-03-05
Datum för anslagsuppsättande

2021-03-16

Datum för anslags- 2021-04-06
nedtagande

Sid 1 av
Sid
176 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

Förvaringsplats för
protokollet

Centralarkivet Ånge kommunkontor

Underskrift

…………………………
Inga Westerlund

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 2 av
Sid
177 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13

Justerandes sign

Mötets genomförande
Kontroll av jäv/intressekonflikt
Föregående mötesprotokoll
Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag
Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB
Förslag Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB
Ekonomirapport
Avkastningskrav
Information om regler om stöd till det politiska arbetet
Årsredovisning 2020
Rapport från vd
Ärendelogg för Ånge Energi AB
Övriga frågor

Utdragsbestyrkande
Sid 3 av
Sid
178 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§1

Mötets genomförande (ÅE 21/10)

Beslut
Sammanträdet genomförs med partiellt digitalt deltagande.

Sammanfattning
Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19 rekommenderar
Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera smittspridning vidtas.
Enligt Arbetsordningen § 9 – Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro:
”Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträde delar ledamöterna personligen på plats.
Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun finns möjlighet för
medverkan på distans. Även de reglerna kan tillämpas, ordförande avgör om detta är möjligt”.

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 4 av
Sid
179 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§2

Kontroll av jäv/intressekonflikt (ÅE 21/1)

Beslut
Ingen närvarande vid dagens sammanträde anmäler jäv.

Sammanfattning
Ordförande ställer frågan om någon närvarande anmäler jäv. Revisorerna har genom KPMG
granskat Ånge kommuns arbete med att förebygga mutor och jäv. Uppdraget ingick i
revisionsplanen för år 2014. Revisionen bedömde att det kan finnas en viss risk för att
politiker och tjänstemän skulle kunna delta i beslut som påverkar honom eller henne (jäv).
Som ny rutin beslutade kommunstyrelsen 2014-12-02, § 187 att samtliga nämnds- och
styrelsemöten inleds med en fråga om jäv inför mötet.
Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan
vidta utan att det blir förseningar.
Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig
själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min
opartiskhet i ärendet.
Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till
känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför
utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 5 av
Sid
1710 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

Justerandes sign

2021-03-05

Utdragsbestyrkande
Sid 6 av
Sid
1711 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§3

Föregående mötesprotokoll (ÅE 21/2)

Beslut
Protokollet från 4 december 2020 läggs till handlingarna.

Sammanfattning
Styrelsen följer upp senaste mötesprotokollet från 4 december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag


ÅE 20201204

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 7 av
Sid
1712 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§4

Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag (ÅE
21/12)

Beslut
Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen
Punkt 2 Bolagsspecifika ägardirektiv 2.2 Ånge Energi AB 2.2.1 Uppdrag. Första meningen i
andra stycket stryks: Bolagets verksamhet ska förverkliga de vid varje tidpunkt gällande
kommunalpolitiska målsättningarna på energiområdet.

Sammanfattning
Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslag till ägardirektiv.
Förslag till Gemensamma ägardirektiv för samtliga helägda bolag har sänts till Ånge Energi
AB för yttrande till kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag



Ägardirektiv Ånge Energi - nuvarande
Förslag - Gemensamt ägardirektiv

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 8 av
Sid
1713 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§5

Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB (ÅE 21/13)

Beslut
Ingen erinran i förslaget till Bolagsordning för Ånge Energi AB.

Sammanfattning
Diskussioner förs vid dagens styrelsemöte om förslag till Bolagsordning för Ånge Energi AB.
Förslag till Bolagsordning för Ånge Energi AB har sänts till bolaget för yttrande till
kommunstyrelsen.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag



Förslag till Bolagsordning - Ånge Energi AB
Bolagsordning Ånge Energi AB - nuvarande

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 9 av
Sid
1714 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§6

Förslag Arbetsordning 2021/2022 för Ånge Energi AB (ÅE 21/14)

Beslut
Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner får i uppdrag att lämna förslag till
Arbetsordning 2021/2022 till nästa styrelsemöte 7 maj 2021.

Sammanfattning
Förslag till Arbetsordning 2021/2022 för styrelsen presenteras vid dagens sammanträde.
Diskussioner förs om paragraferna:
§ 6 - Dagordning för styrelsesammanträden
Styrelsesammanträden ändras till:
Hålls 5 gånger per år eller vid behov.
Punkter för Vd-rapport ändras till:
Personal/organisation
Händelser
Centrala nyckeltal
§ 9 - Extra sammanträden
Ändra första meningen till:
Styrelsens ordförande eller två av styrelseledamöter i förening har möjlighet att kalla till
extra styrelsesammanträde när så behövs.
Även: § 14 - Sekretess
Styrelsen och vd ska teckna sekretessavtal.

Beslutet ska skickas till
Arbetsgruppen för strategier och långtidsplaner

Beslutsunderlag



Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB 2020-21 - Nuvarande
FÖRSLAG Arbetsordning Ånge Energi AB

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 10 Sid
av 17
15 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§7

Ekonomirapport (ÅE 21/3)

Beslut
Noterar informationen.

Sammanfattning
Joakim Persson, vd informerar vid dagens sammanträde om ekonomin för Ånge Energi AB.
Januari har varit en bra månad, sålt för 400 tkr mer än budget. Även februari har varit bra.
Fredrik Gunnarsson, ekonom informerar om koncernens ekonomi. Bokslutsarbetet är klart.
Regeringen har aviserat att man avser att föreslå att statsbidraget för merkostnader förlängs
till och med december 2020.
Skatteunderlagsprognosen som kom i mitten av december visade på en bättre prognos av
skatteintäkterna på 3,5 mkr 2021.

Beslutsunderlag


Resultat ÅE

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 11 Sid
av 17
16 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§8

Avkastningskrav (ÅE 21/11)

Beslut
Uppdra till vd:n att fördela avkastningskravet mellan bolagen.

Sammanfattning
Ägaren har ställt ett avkastningskrav 2021 på totalt 1 mkr för bolagen.
Med avkastningskrav menas den avkastning som ägaren kräver på ett bolags egna kapital med
beaktande av hur riskfylld verksamheten är.

Beslutet ska skickas till
Joakim Persson, vd
Ånge kommun
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 12 Sid
av 17
17 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§9

Information om regler om stöd till det politiska arbetet (ÅE 21/9)

Beslut
Tackar för informationen.

Sammanfattning
Maria Engström från löneenheten informerar vid dagens sammanträde om regler om stöd till
det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag.
Enligt dokumentet ska ordförande/sekreterare årligen gå igenom reglerna för hur man begär
ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
Dokumentet är antagits av kommunfullmäktige 24 november 2014 och reviderat senast 202002-24.

Beslutsunderlag


Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 13 Sid
av 17
18 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§10

Årsredovisning 2020 (ÅE 21/7)

Beslut
Godkänna Årsredovisningen 2020 för Ånge Energi AB.

Sammanfattning
Fredrik Gunnarsson, ekonom och Joakim Persson, vd presenterar vid dagens sammanträde
Årsredovisning 2020 för Ånge Energi AB.

Beslutet ska skickas till
Revisorerna
Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Ånge Energi AB Årsredovisning 2020

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 14 Sid
av 17
19 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§11

Rapport från vd (ÅE 21/4)

Beslut
Noterar informationen.

Sammanfattning
Joakim Persson, vd rapporterar vid dagens sammanträde om följande punkter:
Personal:
Ånge Energis personal har klarat bra hittills under pandemin
Övrigt:
Byte av pannan helt eller delvis i Fränsta.
Byte av logga för Ånge Energi och även hemsidan ses över.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 15 Sid
av 17
20 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§12

Ärendelogg för Ånge Energi AB (ÅE 21/5)

Beslut
Det finns inga nya punkter vid dagens styrelsemöte att lägga till ärendeloggen.

Sammanfattning
Styrelsen går igenom ärendeloggen från december 2020 vid dagens sammanträde.

Beslutsunderlag


Ärendelogg till sammanträde 2020-12-04

Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 16 Sid
av 17
21 av 53

MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Ånge Energi AB

2021-03-05

§13

Övriga frågor (ÅE 21/6)

Beslut
Noterar informationen.

Sammanfattning
Styrelseledamöter och suppleanter har möjlighet att ställa frågor om bolagets verksamhet.
Anna-Carin Lögdahl frågar om värmen till Mejerihuset. Joakim Persson, vd svarar att värmen
till huset har varit avstängt sedan konkursen för företaget som ägde huset.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
Sid 17 Sid
av 17
22 av 53

Tertial 1 2021
5
ÅE 21/17

Sid 23 av 53

RESULTAT perioden 2021-01-01 - 2021-04-30

Fjärrvärmeintäkter
Övriga intäkter
Underhåll
Reparationer
Förvaltn kostnader
Taxebundna kostn
Inköp spillvärme, biobränsle
Inköp övrigt
Inköp el
Inköp olja
Företagsförsäkring
Fordonskostn
Administration
Övriga kostn
Avskrivningar
Finansiella poster
Periodens resultat

Utfall perioden

Prognos perioden

Avvikelse perioden

Budget 2021

9 802 030
372 163
-263 695
-5 928
-799 541
-14 574
-3 295 743
0
-254 766
-162 356
-31 839
-50 463
-499 849
-58 403
-1 881 855
-333 264

9 614 000
262 200
-437 167
-6 667
-708 420
-20 500
-3 362 600
-50 000
-322 000
-118 680
-50 267
-60 000
-444 167
-103 667
-1 760 264
-326 216

188 030
109 963
173 472
739
-91 121
5 926
66 857
50 000
67 234
-43 676
18 428
9 537
-55 682
45 264
-121 591
-7 048

20 900 000
570 000
-1 311 500
-20 000
-2 125 260
-61 500
-7 310 000
-150 000
-700 000
-258 000
-150 800
-180 000
-1 332 500
-311 000
-5 280 792
-978 648

2 521 917

2 105 587

416 330

1 300 000

Sid 24 av 53

% fördeln.

April 46 % av budg. int.
April 46 % av budg. int.

April 46 % av budg. int.

April 46 % av budg. int.
April 46 % av budg. int.

Förslag till Arbetsordning
2021/2022 för Ånge Energi AB
6
ÅE 21/14

Sid 25 av 53

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
Org nr 556004-4892

ÅNGE ENERGI AB
2020/2021

ARBETSORDNING
FÖR
STYRELSEN
Fastställd 2020-06-22 § 45
dnr: ÅE 19/26

1
Sid 26 av 53

Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
Org nr 556004-4892

Arbetsordningen gäller från bolagsstämma till bolagsstämma.
§1
Bolagets verksamhet
Ånge Energi AB ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för
sin verksamhet att producera, distribuera och försälja elektrisk kraft och annan
energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till energirörelsen, att äga
och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva
annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.
§2
Styrelsens uppgift
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets
angelägenheter.
Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt ABL begränsas ej genom denna
arbetsordning.
Styrelsens ersättning
Ordföranden ska erhålla årsarvode som följer kommunens Regler om stöd till det
politiska arbetet i Ånge kommun. Ordinarie styrelseledamot och ersättare ska erhålla
arvoden enligt samma regler.
§3
Årsstämma (tidigare Bolagsstämma)
Kallelse till årsstämman (kallas också ordinarie bolagsstämma) ska utsändas minst 2
veckor (mötesdag inräknad) före sammanträdesdag, ordföranden är kallande.
Styrelseledamöter kan närvara vid årsstämma.
Följande dagordning skall tillämpas vid årsstämma;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Årsstämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare vid årsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av justerare
Godkännande av dagordning
Fråga om (Prövning av om) årsstämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och
lekmannarevisors granskningsrapport. Beslut om
a) fastställande av resultat och balansräkningen
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b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda
balansräkningen (egen punkt enl tidigare arbetsordning)
8. Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören (ingår i punkten
framläggande av årsredovisning enl tidigare arbetordning)
9. Fastställande av styrelseledamöter och ersättare (Finns inte i tidigare version
av arbetsordning)
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen
11. Fastställande av lekmannarevisor och dennes ersättare
12. Val av revisor och dennes ersättare
13. Fastställande av årsarvode för ordf och vice ordf
14. Fastställande av årsarvode för revisorer
15. Fastställande av Ägardirektiv
16. Fastställande av Bolagsordning
17. Annat ärende som ankommer på årsstämman
18. Årsstämmans avslutande
§4
Revision
Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på
dagordning.
Revisor bör deltaga vid styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner
och /eller strategier behandlas.
VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger.
Revisors anmärkningar skall behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars
ankomstdag.
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll
är tillräcklig.
§5
Konstituerande styrelsesammanträde
Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med
kallelse till årsstämma eller till första sammanträdet efter årsstämman (i augusti).
Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sammanträdets öppnande
Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
Val av sekreterare för kommande mandatår
Val av styrelsens beredningsgrupp
Val av firmatecknare
Fastställande av Arbetsordning för styrelsen i Ånge Energi AB
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7. Fastställande av Vd-instruktion
8. Övriga frågor
9. Sammanträdets avslutande

§6
Dagordning för styrelsesammanträden
Styrelsesammanträden hålls 4-5 gånger/år eller vid behov.
Stående punkter:
Ekonomirapport,
Vd-rapport (vakansgrad, personal)
Övriga frågor
§7
Övriga återkommande ärenden - Årshjul
Ånge Energi AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt
årshjul så långt som möjligt (reviderad KF 2018-02-26).
Januari/mars
Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige senast 15 mars.
Styrelsen antar mål och investeringar för följande år och skicka vidare till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Maj/Juni
Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige, (godkänns av styrelsen i maj för att hinna
godkännas i ks/kf i juni).
Årsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.
Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.
Genomgång av ägardirektivets innehåll.
September/oktober
Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skickar vidare till
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige.
Styrelsen ska fastställa verksamhetsplan för följande år och lämna till kommunen,
enligt ägardirektivet.
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Internkontrollplan för kommande år, tas av Kommunfullmäktige i november
November/december
Styrelsen behandlar långtidsplan/strategier
Styrelsen fastställer ev. reviderad årsbudget för följande år
Organisation
Företagsledarlön (vid nytt avtal)
Övriga ärenden som styrelsen beslutar om:
Lån
Försäljning och köp av fastigheter
Anställningsavtal med vd
Utvärdering av vd:s arbete
§8
Extra sammanträden
Enskild styrelseledamot och/eller vd har möjlighet att kalla till extra
styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och ärendeunderlag ska utsändas
minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.
I undantagsfall vid brådskande ärende har ordförande och/eller vd behörighet att
sammankalla extra styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.
§9
Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro
Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och
ersättare vara utsänd minst 6 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag,
vd är kallande. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.
Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen
på plats. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun
finns möjlighet för medverkan på distans (punkt 2.5). Även de reglerna kan tillämpas,
ordförande avgör om detta är möjligt.
I de undantagsfall ordförande och/eller vd påkallar brådskande
styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid godkännes närvaro även på distans.
Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas
till sekreteraren minst 3 dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.
§ 10
Protokoll
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Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa
Ånge kommuns mall för protokoll.
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.
Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.
Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsida, mötesportalen.
Originalprotokoll ska förvaras i brandsäkert skåp vid bolagets kontor.
§ 11
Beslutsordning, jäv
Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice
ordförande.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är
närvarande. Om ordinarie styrelseledamot ej kan närvara och det finns en
bemyndigad ersättare tillsatt, och därmed uppnå kravet om antal närvarande
ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften
av de närvarande röstar eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordf.
Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal
mellan honom och bolaget. Ej heller får han närvara vid handläggning av fråga om
avtal mellan bolaget och tredje man, om han i frågan har väsentligt intresse, som kan
vara stridande mot bolagets.
§ 12
Arbetsgrupp
Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga
arbetsgrupper för att utreda eller diskutera olika frågor.
I arbetsgruppen bör ordförande, ordinarie styrelseledamöter, vd samt 1 st
arbetstagarledamot ingå.
§ 13
Verkställande direktör
Styrelsen ska årligen utvärdera vd:s arbete.
Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas
vid beslutsfört styrelsesammanträde.
Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.
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Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom
utsedd person/er.
§ 14
Sekretess
Vid externa kontakter talar endast ordförande och vd för bolaget.
§ 15
Utvärdering av styrelse
Lekmannarevisorer samt ägaren ska årligen utvärdera styrelsens arbete.
--Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Energi AB,
2020-06-29 § 45
_________________________
Matts Karlsson

___________________________
Jenny Ahlström

_________________________
Mikael Granlund

___________________________
Stefan Åsén

_________________________
Maj Karlsson

___________________________
Dennis Elfvén

_________________________
Anna-Carin Lögdahl
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Arbetsordningen gäller från konstituerande styrelsemöte till konstituerande styrelsemöte.
§1
Bolagets verksamhet

Ånge Energi AB ska enligt gällande bolagsordning och ägardirektiv ha till föremål för sin verksamhet att
producera, distribuera och försälja energi, att bedriva industriell verksamhet med anknytning till
energirörelsen, att äga och förvalta fast egendom inom det egna verksamhetsområdet samt att bedriva
annan med nämnda ändamål förenlig verksamhet.
§2
Styrelsens uppgift
Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter.
Styrelsens ansvar för bolagets verksamhet enligt Aktiebolagslagen (ABL) begränsas ej genom denna
arbetsordning.
§3
Bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska utsändas tidigast fyra och senast två veckor (mötesdag inräknad) före
sammanträdesdag, ordförande är kallande.
Styrelseledamöter kan närvara vid bolagsstämma.
Följande dagordning ska tillämpas vid bolagsstämma;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Bolagsstämmans öppnande
Val av ordförande och sekreterare vid bolagsstämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Val av 1 eller 2 justerare
Godkännande av dagordning
Fråga om (Prövning av om) bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisors granskningsrapport.
Beslut om
a) fastställande av resultat och balansräkningen
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
Fastställande av arvoden åt styrelsen
Fastställande av årsarvode för ordförande och vice ordförande
Fastställande av styrelseledamöter och suppleant
Fastställande av arbetstagarrepresentanter och deras suppleant
Fastställande av lekmannarevisor och dennes suppleant
Val av revisor och dennes suppleant
Fastställande av årsarvode för lekmannarevisor
Fastställande av Ägardirektiv
Fastställande av Bolagsordning
Annat ärende som ankommer på bolagsstämman
Bolagsstämmans avslutande
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§4
Revision
Revisor ska kallas till bokslutssammanträde där revisor har rätt till egen punkt på dagordning.
Lekmannarevisor ska bjudas in till styrelsesammanträden där långsiktiga handlingsplaner och /eller strategier
behandlas.
Lekmannarevisor ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt och om bolagets interna kontroll är tillräcklig.
VD ska föredra/informera styrelsen om alla skriftliga påpekanden som revisor avger. Revisors anmärkningar
ska behandlas inom 4 veckor efter anmärkningars ankomstdag.
§5
Konstituerande styrelsesammanträde
Kallelse till konstituerande styrelsesammanträde ska utsändas i samband med kallelse till bolagsstämma eller
till första sammanträdet efter bolagsstämman.
Följande dagordning ska tillämpas vid konstituerande styrelsesammanträde;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sammanträdets öppnande
Val av justerare och sekreterare vid sammanträdet
Val av sekreterare för kommande mandatår
Val av styrelsens beredningsgrupp
Val av firmatecknare
Fastställande av arbetsordning för styrelsen
Fastställande av vd-instruktion
Övriga frågor
Sammanträdets avslutande

§6
Dagordning för styrelsesammanträden
Styrelsesammanträden hålls 4 gånger per år eller vid behov.
Stående punkter:
Kontroll av jäv/intressekonflikt,
Ekonomirapport,
Vd-rapport (personal, avvikande händelser och åtgärder)
Ärendeuppföljning
Övriga frågor
§7
Övriga återkommande ärenden - Årshjul
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Ånge Energi AB följer Ånge kommuns styrprocess samt regler för internkontroll enligt årshjul där det är
applicerbart.
Januari/mars
Styrelsen ska godkänna årsredovisning och skicka vidare till kommunen senast 15 mars.
Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till
kommunen senast 15 mars.
Maj/Juni
Styrelsen godkänner Tertialrapport 1 och skickar vidare till kommunen senast 15 maj.
Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till
kommunen senast 15 maj.
Fastställa verksamhetsplan för följande år senast 15 maj.
Fastställa budget för följande år senast 15 maj.
Bolagsstämma, dagordning enligt arbetsordningen.
Konstituerande möte, dagordning enligt arbetsordningen.
Genomgång av ägardirektivets, bolagsordningens och arbetsordningens innehåll.
September
Styrelsen ska godkänna Delårsrapport per den 31 augusti och skicka vidare till kommunen senast 30
september.
Styrelsen ska godkänna rapport avseende finansverksamhet, enligt finanspolicy, och skicka vidare till
kommunen senast 30 september.
November
Utvärdering av vd och vd:s arbete.
Utvärdering av verksamheten.
Utvärdering av styrelsens arbete.
Internkontrollplan för kommande år.

§8
Kallelse till sammanträden, sammanträdesnärvaro
Ordförande ansvarar för kallelse till styrelsesammanträde.
Kallelse och material för beslutsärenden ska till ordinarie styrelseledamot och suppleant vara utsänd minst 7
kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag. Kallelsen publiceras på Ånge kommuns
webbsida, mötesportalen.
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Vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden deltar ledamöterna personligen på plats. Ordförande kan
besluta att mötet sker på distans, i enighet med gällande regler för kommunen. Ordförande kan bevilja
enskilda ledamöter att delta på distans, i enighet med gällande regler för kommunen.
I de undantagsfall styrelseledamot påkallar brådskande styrelsesammanträden utan särskild kallelsetid
godkännes närvaro även på distans.
Ledamots frånvaro vid ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska anmälas till ordförande minst 3
dagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.
Suppleant har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde även om denne ej ersätter ledamot.
§9
Extra sammanträden
Enskild styrelseledamot har möjlighet att kalla till extra styrelsesammanträde när så behövs. Kallelse och
ärendeunderlag ska utsändas minst 7 kalenderdagar (mötesdagen inräknad) före sammanträdesdag.
I undantagsfall vid brådskande ärende har styrelseledamot behörighet att sammankalla extra
styrelsesammanträde utan särskild kallelsetid.
§ 10
Protokoll
Vid alla förekommande protokollförda styrelsesammanträden ska protokollet följa Ånge kommuns mall för
protokoll.
Styrelseledamot har rätt att få avvikande mening noterad i protokoll.
Justeringsdatum ska fastställas vid sittande styrelsesammanträde.
Protokoll ska publiceras på Ånge kommuns webbsidan.
Originalprotokoll ska förvaras av kommunen.
§ 11
Beslutsordning, jäv
Ordinarie och/eller extra styrelsesammanträden ska ledas av ordförande eller vice ordförande. Vid dess
frånvaro leder den mest seniora ledamoten sammanträdet.
Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter är närvarande. Om ordinarie
styrelseledamot ej kan närvara och det finns en bemyndigad suppleant tillsatt, och därmed uppnå kravet om
antal närvarande ledamöter, ska styrelsen anses vara beslutsför.
Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken vid sammanträdet mer än hälften av de närvarande röstar
eller vid lika röstedelar den mening som biträdes av ordförande.
Ledamot av styrelsen eller vd får ej närvara vid handläggning av fråga rörande avtal mellan ledamot och
bolaget. Ej heller får ledamot närvara vid handläggning av fråga om avtal mellan bolaget och tredje part, om
ledamoten i frågan har väsentligt intresse, som kan vara stridande mot bolagets.
§ 12
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Arbetsgrupp
Styrelsen ska kunna inom sig tillsätta särskilda, mer eller mindre tillfälliga arbetsgrupper för att utreda eller
diskutera olika frågor.
I arbetsgruppen bör ordförande, enskilda styrelseledamöter, vd samt 1 st arbetstagarledamot ingå.
§ 13
Verkställande direktör
Tillsättande/avskedande av vd samt bearbetning av vd:s löneförmån ska behandlas vid beslutsfört
styrelsesammanträde.
Vd är föredragande vid styrelsesammanträde samt har rätt att biträdas av honom utsedd person/er.
Vd har rätt att närvara och yttra sig vid styrelsesammanträde.

Denna arbetsordning är fastställd av styrelsen i Ånge Energi AB, 2021-xx-xx, § xx.
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Revisionsrapport –
Grundläggande granskning
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Svar till revisionen
Bolagen får tillsammans med styrelsen se över de mål som finns och även rensa i
verksamhetsplanen då de målen mer var interna mål. Sedan skall det endast vara mål kopplade till
ägardirektiven i verksamhetsplanen och måldokumenten för bolagen.
Internkontrollplanen måste ses över och rensas från gamla kontrollpunkter då vi har valt ut några
som vi skall fokusera på och följa upp. Vi har haft en dialog med ägaren hur planen skall vara men
det har inte riktigt blivit som vi tänkt oss i uppföljningskontrollen. Internkontrollplanen ses över och
justeras till nästa år.
Vi har noterat synpunkterna och ser över våra rutiner gällande resultatanalyser av resultatposterna.
Anläggningstillgångarna har förts in i vårt verksamhetssystem för att underlätta kommande
avstämningar.
Med vänlig hälsning
Joakim Persson
VD
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